
 

Ders programları ve ders içerikleri ile ilgili sorunlarımı nerede çözebilirim? 

Kayıtlı olunan akademik birime (bölüm başkanlığı/öğrenci işleri) müracaat edilecektir. 

 

Dersler, sınavlar , notlar ve diğer sorunlarım için nereye başvur malıyım? 

Kayıtlı olunan akademik birime (bölüm başkanlığı/öğrenci işleri) müracaat edilecektir. 

 

Derse Kayıt/Kayıt yenileme, ara, yarıyıl sonu, bütünleme ve tek ders sınav tarihlerini kim belirliyor? 

Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen akademik takvimde kayıt yenileme, yarıyıl sonu 
sınavı, bütünleme sınavı ve tek ders sınav tarihleri belirtilir. Ara sınav ve mazeret sınavı tarihleri ilgili 
birimlerce belirlenerek öğrencilere duyurulur. 

 

Dersin başarı durumu neye göre belirlenmektedir? 

Öğrencilerin derslerdeki başarı durumları, mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır. 
Öğrencilerin girdikleri sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Ders geçme notu en az 
50’dir. Bu not; ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl/yılsonu sınavı veya bütünleme sınav notunun 
%60’ının toplamıdır. Ara sınav notu hesaplanırken sınavdan önce öğretim elemanı tarafından ilan 
edilmiş olmak kaydıyla laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, 
kısa süreli sınav, staj, iş yeri eğitimi ve benzeri çalışmalardan alınan not o dersin ara sınav notuna 
katılabilir. Ancak nota etkisi %50 oranını aşmaz. Öğrencinin bir dersten geçebilmesi için 
yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavından en az 50 puan alması zorunludur. Bu notu 
alamayan öğrenci, dersin ortalaması ne olursa olsun başarısız sayılır. Küsurlu notlar en yakın tam 
sayıya çevrilir. 

 

Akademik başarı ortalamalarında YANO ve GANO ne anlama gelmektedir? 

YANO: Bir yarıyıla/yıla ait YANO hesabı için, sadece o yarıyıla/yıla ait dersler 

GANO: En az iki yarıyılın veya bir yılın ortalamasını  

GANO hesabı için, öğrencinin almış olduğu tüm dersler göz önünde tutulur. Tekrarlanan derslerde 
alınan en son başarı katsayısı kullanılır. Kayıtlı bulunulan yarıyıl/yıl sonu itibariyle YANO veya 
GANO belirlenirken öğretim programında belirtilen alınmamış dersler ortalama hesaplarına 
katılmaz. 

 

Akademik başarı not ortalaması nasıl hesaplanır? 

Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait YANO ve almış 
oldukları tüm dersler için hesaplanan GANO ile izlenir. Yıl düzeninde eğitim-öğretim yapan 
birimlerde, YANO/GANO hesaplarında yarıyıl yerine yıl esas alınır. Bu ortalamalar; harfli başarı 
notlarının, her birinin karşılığı olan başarı katsayılarının, o dersin kredisi ile çarpılarak bulunan 
sayıların toplamının, aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. 

 

Bir dersin başarı notunun dönüştürüldüğü harfli başarı notu ve katsayısı nedir? 

Bir dersin başarı notunun dönüştürüldüğü harfli başarı notu ve başarı katsayıları not aralıkları farklı 
aşağıda belirtilmiştir. 

 

                       Harf Notu                                                       Mutlak Değerlendirme 

Katsayı           Karşılığı            Anlamı                                   Sistemindeki Not Aralıkları 



4.00                AA                   Mükemmel                            85 – 100 

3.50                BA                   Çok İyi                                  75 – 84 

3.00                BB                    İyi                                          70 – 74 

2.50                CB                    Orta                                       65 – 69 

2.00                CC                    Başarılı                                  60 – 64 

1.50                DC                   Başarılı                                  55 – 59 

1.00                DD                   Başarılı                                  50 – 54 

0.50                FD                    Başarısız                                40 – 49 

0.00                FF                    Başarısız                                0 – 39 

0.00                FG                    Yarı yılsonu sınavına 

                                                girmedi (başarısız)                 -- 

0.00                DZ                    Devamsız (başarısız)             -- 

                       MZ                   Mazeretli                                -- 

                       S                       Yeterli (başarılı)                     -- 

                       G                      Geçti (Başarılı)                      -- 

                       K                      Kaldı (Başarısız)                    -- 

  

(3) Harfli başarı notlarına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir: 

a) AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, G, S başarılı harf notlarıdır, 

b) FD, FF, FG, DZ, K, D başarısız harf notlarıdır, 

c) MZ, henüz başarı durumu netleşmemiş harf notudur, 

 

Üniversitenizde hangi not sistemi kullanılmaktadır? 

Üniversitemizde 4'lük (dörtlük) not sistemi kullanılmaktadır. 

 

4'lük sistemdeki not ortalamamın 100'lük sistemdeki karşılığını nerden öğrenebilirim? 

Üniversitemizde 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları için Yükseköğretim 
Kurulu'nun tablosu kullanılmaktadır. 



Yükseköğretim Kurulu 4'lük sistemdeki notların 100'lük sistemdeki karşılıkları tablosu  

Yarıyıl içinde bir dersin ne kadarına devam etmek zorundayım? 

Öğrenci, kaydını yaptırdığı derslere devam etmek zorundadır. Bir dersten veya uygulamadan 

yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarına girebilmek için; öğrencinin teorik derslerin en az % 70’ine, 

uygulamalı derslerin ise en az % 80’ine devam etmesi gerekir. Yabancı dil ve Türkçe hazırlık 

programlarında en az % 85 devam şartı aranır. Aksi halde ilgili derse devam etmemiş sayılır, 

yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarına alınmaz ve başarısız olarak değerlendirilir. Bu sınavlara 

girmiş olsa dahi sınavı iptal edilir. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından 

izlenir. Devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin listesi, yarıyıl veya yılın son 

haftası içinde ilan edilir. Devam çizelgelerinin saklanma süreleri iki yıl olup, dersi veren öğretim 

elemanı tarafından o yarıyıl derslerinin bitimini izleyen beş iş günü içinde ilgili anabilim/ana 

sanat dalı/bölüm başkanlıklarına teslim edilir. 


